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Vážení čtenáři,
dostalo se Vám do ruky první letošní 

číslo Novoměstských novin. Shromáž-
dili jsme v něm důležité informace 
z chodu města, ale naleznete i čtení 
pro volné chvíle. Dočtete se o novin-
kách příspěvkových organizací, hasi-
čů, okrašlovacího spolku i o Singltre-
ku. Redakce Novoměstských novin 
Vám přeje hlavně hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti a úspěchů v osobním 
i pracovním životě a správné vykročení 
do nového roku 2021. Snad bude lep-
ší, než ten loňský!

Redakce

Události 
u ludvíkovských 
hasičů

Více na straně 9.

Nadace
Jméno nadace Ivana 

Dejmala, která pomá
há v ochraně životního 
prostředí, je už v naší 
školce známé, spolu
práce již tr vá několik 
let a letos v prosinci se 
nám povedlo pořídit si 
s jejich pomocí vyvýše
né truhlíky na všelijaké 
bylinky, které si na ja
ře zasadíme. Truhlíky 
jsou barevné a veselé 
a do naší školky se moc 
hodí. Moc děkujeme.

Jitka Dudková

Les ve škole – škola v lese
Více na straně 2.
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Letos v září se naše škola připojila 
k mezinárodnímu projektu Les ve škole. 
Tento program vede pedagogy k tomu, 
aby učili o lese přímo v lese, a to pro
střednictvím pozorování a prožitků.

Mezi pr vními se do lesa v ydala 
Chrochtíkova parta – třída 1. A se svým 
maskotem Chrochtíkem. Byl krásný 
sluneční podzimní den a lákal děti ven. 
Na první výpravě se les prozkoumával 
hlavně hmatem a zrakem – zkoumalo 
se, co je tvrdé, měkké, co je drsné, 
hladké, co je suché, co je mokré. Hle
daly se barvy podzimního lesa. Hrály 
se hry. Stavěly se postýlky pro naše 
malé průvodce – zvědavé ponožky. Ty 
s námi doposud chodily na výlety pouze 
v botách a nic neviděly – jen tmu. Tato 
výprava se ponožkám (a i dětem) líbila 

školství

Každoročně se na konci kalendářního 
roku všechny třídy připravují na svou tříd
ní vánoční besídku. Na 2. stupni se stala 
tradicí navíc i školní besídka. Její scénář 
vždy připravují deváťáci. „Druhostupňo
vá“ besídka probíhá vždy v tělocvičně. 
Při tomto finálovém představení musí 
jednotlivé třídy splnit vše, co si na ně 
a pro ně jejich nejstarší spolužáci při
praví. Jedná se vždy o nějaké sportovní 
soutěže, tvořivé úkoly a samotné kulturní 
vystoupení. Třídu při jednotlivých úko
lech reprezentují nominovaní žáci, při 

Les ve škole – škola v lese

kulturním vystoupení se zapojuje celá 
třída. Organizátoři – deváťáci – přidělují 
body za sportovní „měřitelné“ úkoly, od
borná porota zase přiděluje body za kul
turní vystoupení. Vítězí třída s nejvyšším 
počtem bodů.

Vánoční besídka na konci roku 2020 
byla jiná, ostatně jako celý kalendář
ní rok. Naši deváťáci se ale nechtěli 
o pořádání vánoční besídky připravit. 
Nadšeně se pustili do plánování online 
besídky. Každé třídě určili vánoční píseň 
nebo koledu, kterou musely nějakým 

Online vánoční besídka na 2. stupni
způsobem třídy předvést, protože zpívat 
se nesmí, a zadali 5 slov, která musí třídy 
vložit do svých básní.

Finálovou úpravu online besídky na
ši žáci, jejich rodiče a příznivci naší 
školy měli možnost zhlédnout na FB 
profilu naší školy a na odkazu sdíleném 
na školních webových stránkách.

Velké poděkování jsme vyslovili všem 
zapojeným žákům, pedagogům a přede
vším našim deváťákům za nápad a zpra
cování.

MS

mnohem více – viděly svět úplně jinak 
než doposud.

Po výpravě se ve třídě vyplňovaly pod
zimní stránky ponožkového deníčku 
a hrálo se ponožkové divadlo, ve kterém 
ponožky vyprávěly své zážitky z výpra
vy. Všem bylo dobře – důkazem byly 
úsměvy na dětských tvářích. I na těch 
ponožkových.

Na další výpravu se musí Chrochtíko
va parta připravit mnohem důkladněji – 
bude to totiž výprava ZIMNÍ se spoustou 
sněhu.

ŠH, vůdce výpravy
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Možná jste zaznamenali, že v druhé 
polovině roku 2020 probíhala na Singl
treku pod Smrkem veřejná sbírka 
na údržbu a rozvoj stezek. Sbírku jsme 
zahájili proto, že je v současné do
bě čím dál těžší získávat prostředky 
na stezky a Singltrek pod Smrkem má 
ve svém krédu minimálně zatěžovat 
rozpočty obcí. Jak je vidět na transpa
rentním účtu k tomuto účelu zřízeném, 
do konce listopadu 2020 bylo zatím 

vybráno 22 tisíc korun, které v sezó
ně 2021 přispějí na údržbu stezek Sin
gltreku pod Smrkem. Sbírka je cílena 
na uživatele Singltreku pod Smrkem, 
což jsou v naprosté většině návštěvníci 
odjinud.

Ale pokud máte Singltrek pod Smr
kem rádi, můžete samozřejmě přispět 
i Vy, podrobnosti o sbírce je možné najít 
na stránce podsmrkem.singltrek.cz/
prispevek.

Doufejme, že rok 2021 bude trochu 
normálnější než ten minulý. Vše nejlepší 
a hlavně hodně zdraví Vám za celý Singl
trek Tým přeje

Hanka Hermová
Foto: Tomáš Kvasnička / Singltrek

SINGLTREK

Poslední měsíce roku 2020 i na Singltreku pod Smrkem plynuly ve znamení koro
navirových opatření. Když byl ke konci října vyhlášen druhý lockdown, v nástupních 
místech se opět, stejně jako na jaře, otevřela výdejová okénka a mohlo se za zpřís
něných hygienických opatření jet dál. Hlavní sezóna s vysokou návštěvností byla tou 
dobou jako každý rok samozřejmě již za námi, takže žádné hromadění lidí nehrozilo. 
Ale určitě nyní i na samém konci sezóny letos přijíždělo za stezkami více lidí, než 
když před dekádou Singltrek pod Smrkem zahajoval provoz. Možná si již lidé za ta 
léta zvykli jezdit na kole i v chladnějším počasí, jak jsme si vždy přáli. Mohlo to být 
tím, že počasí pozdního podzimu bylo pro ježdění na stezkách letos docela příznivé. 
Ale třeba důvod byl jen ten, že v panujících omezeních lidé pořádně nikam nemohli, 
a tak častěji vyráželi do přírody.

Nyní však již začíná další rok, a i když 
to vypadá, že nástupní místa a stez
ky spí zimním spánkem a skoro nikdo 
nejezdí, už je nutné se pomalu při 
pravovat na další období. V nejbližší 
době Singltrek pod Smrkem čekají 
důležité organizační změny. V lednu 
končí funkční období současné rady 
její správní organizace, Singltrek pod 
Smrkem, o. p. s., a bude tedy nutné 
jmenovat novou radu. Jako budoucí 
členové jsou zatím potvrzeni Ing. Pavel 
Smutný za město Nové Město pod Smr
kem, Ing. Jan Pospíšil za obec Lázně 
Libverda, Ing. Václav Vacek za Lesní 
správu Frýdlant a Mgr. Tomáš Kvasnič
ka jako expertní člen. Zbylí dva členové 
ve chvíli, kdy tento článek šel do uzá

Zimní zprávy ze Singltreku pod Smrkem

věrky, ještě nebyli potvrzeni. Členům 
rady, kterým nyní skončilo funkční ob
dobí, bychom chtěli poděkovat za ne
zištně odvedenou práci pro Singltrek 
pod Smrkem, tento významný produkt 
cestovního ruchu v severní části Jizer
ských hor.

Obecně prospěšná společnost Singl
trek pod Smrkem, o. p. s. byla založena 
za účelem správy stezek a je nutno říci, 
že v rámci České republiky se jedná 
o unikátní způsob zajištění péče o stez
ky. Na rozdíl od správy stezek soukro
mým subjektem zachovává rozhodovací 
právo zúčastněným obcím. I když tato 
cesta určitě není nejjednodušší, jedná 
se o nejvíce demokratické a stabilní 
řešení správy stezek.

Snad letošní zima přinese lesům co nejméně polomů.
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Rada města na své schůzi konané 
dne 04.11.2020 projednala majetko
právní věci, schvaluje pacht pozemků 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, parce
ly č. 955, trvalý travní porost, o výměře 
4 094 m2, parcely č. 2040/1, trvalý 
travní porost, o výměře 36 197 m2, par
cely č. 2040/2, trvalý travní porost, 
o výměře 4 680 m2, parcely č. 2040/3, 
trvalý travní porost, o výměře 3 711 m2, 
na dobu určitou 10 let. RM schvaluje 
nájem pozemku v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, části parcely č. 226/2, zahra
dy, o výměře 585 m2, na dobu určitou 
10 let. RM schvaluje nájem bytových 
a nebytových prostor, chodby o výměře 
21 m2, kuchyně o výměře 9,08 m2, WC 
o výměře 1,17 m2, koupelny o výmě
ře 5,96 m2, haly o výměře 11,26 m2, 
za účelem sportovní šipkové činnosti, 
k pořádání veřejných akcí pro rozvoj 
kultury obce a rozvoj šipkového sportu 
v Novém Městě pod Smrkem na dobu 
neurčitou. Dále RM schvaluje zveřej
nění záměru prodeje nemovitých věcí 
č. 21/2020, parcely č. 2189/1, části 
parcely č. 2190/4, parcely č. 2203, 
parcely č. 2204/1 a parcely č. 2205, 
vše v k. ú. Nové Město pod Smrkem. 
RM souhlasí se zpracováním nabídky 
pojištění veškerého majetku a obecné 
odpovědnosti města Nové Město pod 
Smrkem a příspěvkových organizací 
zřízených městem, společností RENO
MIA, a. s. RM schvaluje změnu vlast
nických práv příspěvkových organizací 
k majetku města a pověřuje vedoucí 
finančního odboru k vypracování no
vých zřizovacích listin. Majetek bude 
příspěvkovým organizacím bezúplatně 
předán do vlastnictví. RM ruší směrnici 
rady města č. 1/2019 o řízení, hospoda
ření a kontrole příspěvkových organizací 
zřízených městem. Dále RM ruší pří
spěvkovým organizacím nařízený odvod 
plánovaných finančních prostředků, 
nevyužitých na pokrytí nákladů za ener
gie. RM schvaluje převod finančních 
prostředků ve výši 16.266 Kč z příspěv
ku zřizovatele do Investičního fondu 
organizaci Základní škola Nové Město 
pod Smrkem, příspěvková organizace, 
Nové Město pod Smrkem. RM schvaluje 
hlavní inventarizační komisi. RM schva
luje smlouvu o pronájmu nebytových 
prostor Palackého 275 – přízemí (bývalé 
kanceláře úřadu práce) mezi městem 
Nové Město pod Smrkem a organizací 

Člověk v tísni, o. p. s., Liberec. Pro
nájem se sjednává na dobu neurčitou 
od 01.12.2020. RM schvaluje Investiční 
záměr s názvem „Humanizace objektu 
č. p. 270, Nové Město pod Smrkem“. 
Předmětem Investičního záměru je poří
zení sociálního domu v rámci programu 
Výstavba pro obce formou dotace. So
ciální byty jsou určeny k pronájmu pro 
způsobilé domácnosti, které mají nízký 
příjem a zároveň nevyhovující bydlení, 
dle podmínek stanovených v nařízení 
vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozděj
ších předpisů. RM souhlasí s vystave
ním čestného prohlášení PO SRC, že je 
uzavřena nájemní smlouva mezi městem 
Nové Město pod Smrkem (pronajímatel) 
a Sportovním a relaxačním centrem, pří
spěvkovou organizací (nájemcem).

Rada města na své schůzi konané dne 
18.11.2020 projednala majetkoprávní 
věci, schvaluje zrušení usnesení rady 
města č. 2g/24RM/2020 týkající se 
plošného navýšení nájemného v by
tech ve vlastnictví města. RM schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. IP124009461/VB/1 
mezi městem Nové Město pod Smr
kem (Povinným) a ČEZ Distribuce, a. s., 
IČ 24729035, (Oprávněný), spočívající 
v umístění, provozování a udržování za
řízení distribuční soustavy, podzemního 
vedení NN na pozemku, parcele č. 1377 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem dle ge
ometrického plánu č. 11414819/2020 
s jednorázovou úplatou 1.000 Kč bez 
DPH. Výměra věcného břemene činí 
6 m2. RM schvaluje Smlouvu o zřízení 
služebnosti č. j. OLP/3670/2020 mezi 
Libereckým krajem, IČ 70891508 (Po
vinný), Frýdlantskou vodárenskou spo
lečností, a. s., IČ 25496565 (Oprávně
ný) a městem Nové Město pod Smrkem 
(Investor), spočívající ve zřízení, pro
vozování a udržování stavby vodovodu 
a s tím související právo vstupu a vjezdu 
po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu 
za účelem prohlídky, údržby a prová
dění oprav stavby vodovodu na pozem
ku, parcele č. 334/1, ostatní plocha, 

Během posledních týdnů došlo v ka
tastru Nového Města pod Smrkem k ně
kolika vloupáním do rodinných domů 
a rekreačních objektů. Pachatel nebo 
skupina pachatelů se při vloupáních 
zaměřuje na cennosti, elektronářadí, 
ale také na finanční prostředky či věci 
běžné spotřeby. Policisté případy pro
věřují a zahájili úkony trestního řízení pro 
podezření ze spáchání zločinu krádeže 
a přečinu porušování domovní svobody, 
za které pachateli nebo pachatelům, 
v případě dopadení a následného od
souzení, může hrozit trest odnětí svobo
dy na dvě léta až osm let.

Žádáme v této souvislosti zejména 
obyvatele Nového Města pod Smrkem, 
ale také náhodné svědky, aby se poli
cistům ozvali prostřednictvím bezplat
né linky 158 nebo přímo na služebně 
Obvodního oddělení v Novém Městě 
pod Smrkem v případě, že zaznamenali 
neobvyklý pohyb jednotlivce nebo sku
piny osob, a to v bezprostředním prosto
ru rekreačních objektů v katastru města 
a jeho přilehlém okolí. Spoluobčané 
mohli spatřit podezřelou osobu nebo 

Zprávy z radnice

Ze schůzí rady města

Žádáme veřejnost o spolupráci
osoby na zahradách a pozemcích, přes 
které se dostávali k objektům sloužícím 
převážně k rekreaci. Není vyloučeno, 
že je mohl někdo spatřit také při trans
portu odcizených věcí bezprostředně 
po vloupání.

Jakékoli takto získané informace k pří
padům vloupání do objektů mohou po
licistům výrazným způsobem dopomoci 
k jejich objasnění.

Foto: TheDigitalWay / Pixabay
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v k. ú. Nové Město pod Smrkem dle ge
ometrického plánu č. 1129300/2020 
za jednorázovou úplatu 1.000 Kč bez 
DPH. Výměra věcného břemene či 
ní 17 m2. Dále RM schvaluje zveřej
nění záměru směny nemovitých věcí 
č. 23/2020 ve vlastnictví Nového Města 
pod Smrkem, části parcely č. 1686/15 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem 
a části parcely č. 2300, části parcely 
č. 2312/1, části parcely č. 2312/2, vše 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem. RM 
zveřejnění záměru prodeje nemovitých 
věcí č. 24/2020 v k. ú. Nové Město pod 
Smrkem, parcely č. 1531/1, části parce
ly č. 1686/15, části parcely č. 1686/17. 
RM neschvaluje zveřejnění záměru pro
deje nemovitých věcí v k. ú. Nové Měs
to pod Smrkem, parcely č. 1704/5, 
parcely č. 2239, parcely č. 902/3. RM 
schvaluje na základě žádosti nájemce 
Restaurace Dělňák, prominutí úhrady 
nájemného za měsíce listopad a prosi
nec 2020, z důvodu opatření nařízeného 
vládou ČR, tj. uzavření provozoven stra
vovacích služeb od 14. října 2020. RM 
neschvaluje žádost Okrašlovacího spol
ku o finanční příspěvek na vydání knihy 
„Od Klingera až k Textilaně“. RM schva
luje výše odměn členům JSDH za čin
nost v roce 2020 a výše odměn ředite
lům PO ZŠ, PO MŠ, PO ZUŠ, PO SVČ 
„ROROŠ“ a PO SRC. RM schvaluje 
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě mezi 
městem Nové Město pod Smrkem a fir
mou ARTENDER, s. r. o., o zabezpeče
ní přípravy žádosti o dotaci na projekt 
„Oprava chodníků v městě Nové Město 
pod Smrkem“. RM schvaluje zveřejnění 
Oznámení č. 26/2020 o nájmu majetku 
obce, nebytových prostor v objektu 
Frýdlantská 59 (přízemí) a nebytových 
prostor v objektu Palackého 275 (bý
valé prostory bytové správy). RM bere 
na vědomí oznámení ředitelky PO ZUŠ 
o snížení úplaty za vzdělávání ve 2. po
loletí školního roku 2020/2021. RM 
schvaluje změnu výše ročního nájemné
ho pro rok 2021 za pronájem kanalizace 
Frýdlantské vodárenské společnosti.

Rada města na své schůzi konané dne 
02.12.2020 projednala majetkoprávní 
věci, schvaluje výměny a přidělení bytů 
mimo seznam žadatelů o byt ve vlastnic
tví města. RM schvaluje zveřejnění zá
měru nájmu nemovitých věcí č. 29/2020 
v k. ú. Nové Město pod Smrkem, části 
parcely č. 902/3. RM schvaluje nájemní 

smlouvu nebytových prostor Jindřicho
vická 145 a Ludvíkovská 34 v Novém 
Městě pod Smrkem, mezi pronajímate
lem (městem Nové Město pod Smrkem) 
a nájemcem (ČRKŘPČR) na dobu neu
rčitou. RM schvaluje dodatek č. 15 k ná
jemní smlouvě platné od 01.03.2008 
na pronájem nebytových prostor Vaň
kova 225 (lékárna), Nové Město pod 
Smrkem mezi městem Nové Město 
pod Smrkem a Sanovia, a. s., Ostrava 
Radvanice s platností od 01.01.2021 
do 31.12.2021. RM schvaluje prominutí 
nájemného za pronájem nebytových 
prostor Palackého 276, pronajatých 
za účelem masérských, rekondičních 
a regeneračních služeb, z důvodu 
opatření nařízeného vládou ČR, tj. uza
vření provozoven poskytujících služby 
od 14. října 2020, za měsíce listopad 
a prosinec 2020. RM schvaluje promi
nutí nájemného za pronájem nebyto
vých prostor Vaňkova 226, pronajatých 
za účelem provozování kadeřnictví, z dů
vodu opatření nařízeného vládou ČR, 
tj. uzavření provozoven poskytujících 
služby od 14. října 2020, za měsíce lis
topad a prosinec 2020. Dále RM schva
luje zveřejnění Oznámení č. 30 o ná
jmu majetku obce, nebytových prostor 
v objektu Palackého 276, Nové Město 
pod Smrkem (přízemí – prázdný neby
tový prostor, užívaný jako skladiště). RM 
schvaluje žádost Okrašlovacího spolku, 
Nové Město pod Smrkem o dotaci z roz
počtu města, kapitoly „Dotace“, na vy
dání knihy „Od Klingera k Textilaně“. RM 
souhlasí s rekonstrukcí bytových a ne
bytových prostorů Jindřichovická 316, 
Nové Město pod Smrkem, za spolu
účasti šipkařského spolku. RM schvalu
je Souhrnný inventarizační zápis a návrh 
na vyřazení majetku za rok 2020. RM 
schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem 
nebytových prostor v objektu Palacké
ho 275 v Novém Městě pod Smrkem 
mezi pronajímatelem (město Nové Měs
to pod Smrkem) a nájemcem (TULIPAN, 
z. s.) na dobu neurčitou. RM pověřuje 
starostu podpisem Nájemní smlouvy 
mezi pronajímatelem (město Nové Měs
to pod Smrkem) a nájemcem (TULI
PAN, z. s.) až po uhrazení předchozích 
pohledávek. Jako poslední RM bere 
na vědomí informaci ředitelky příspěvko
vé organizace MŠ o přerušení provozu 
mateřské školy v době od 24.12.2020 
do 03.01.2021.

Zrealizované investiční akce 
z rozpočtu města Nového Města 
pod Smrkem, kapitoly Opravy 
a investice roku 2020
•	Rekonstrukce Havlíčkova ulice 

včetně chodníku, veřejného osvětlení 
a vodovodu

•	Vybudování kanalizační přípojky 
k domu s pečovatelskou službou

•	Mateřská škola – vzduchotechnika 
do jídelny a kuchyně, odvětrávání tříd 
s rekuperací

•	Rekonstrukce povrchu ulice 
Rozkošná

•	Rekonstrukce ulice U Hřiště a Boženy 
Němcové – dokončení

•	ZŠ Tylova – oprava střešní krytiny věže
•	ZŠ Jindřichovická – výměna 

kanalizačního potrubí
•	Víceúčelová budova Ludvíkov 

p. Smrkem – nové topení a výměna 
podlahy v šatně hasičů

•	Hasičská zbrojnice Nové Město pod 
Smrkem – nová podlaha a nátěr 
v garáži

•	Parkoviště u domu v Revoluční ulici
•	Koupaliště – vybudování terasy, 

přístupové cesty a stání pro odpadový 
kontejner

•	Fotbalové kabiny – fasáda, výměna 
oken, dveří a zhotovení přístřešku 
na hřišti

•	Kulturní sál – oprava dvou zázemí pro 
občerstvení včetně nových skříní, 
výměna židlí, renovace podlahové 
krytiny sálu

•	Dělnický dům, restaurace – nové 
schodiště vchodů

•	Cukrárna – nové schodiště a dveře 
vchodu 

•	Základní umělecká škola – výměna 
zábradlí v druhém patře

•	Slezská cesta – ochranné brány
•	Rekonstrukce ulice Jiráskova
•	Rekonstrukce, ulice Komenského 

a Čapkova včetně veřejného osvětlení 
•	Parková úprava pozemku nad 

kostelem sv. Kateřiny
•	Střecha budovy čp. 3 u kostela 

sv. Kateřiny
•	Autobusové zastávky Přebytek, 

Ludvíkov, Hajniště a Nové Město pod 
Smrkem

•	Radary ve Frýdlantské ulici
•	Nové stání pro kontejnery s přístřešky
•	Oprava chodníku v Husově ulici

Úplné výpisy usnesení rady města 
naleznete na www.nmps.cz/rm.php

Zprávy z radnice
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Od května do září 2020 zjišťovali pracovníci místních sociálních organizací a ÚP, 
zda by obyvatelé Frýdlantska využili tzv. stacionář – tedy denní centrum (ve všední 
dny) pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. Ptali jsme se cíleně osob 
pečujících o své příbuzné i samotných seniorů a osob vyžadujících péči.

Ankety se zúčastnilo 113 osob z Frýdlantska (nejčastěji byl zastoupen Frýdlant), 
z nichž drtivá většina by využila více nabízených služeb (79 %). Podívejte se, 
o které služby stacionáře by byl největší zájem.

ANKETA

Potřebuje Frýdlantsko denní centrum pro seniory 
a osoby se zdravotním handicapem?

Z odpovědí je zřejmé, že bez svozo-
vé služby by stacionář pro většinu 
klientů neměl význam: více jak 66 % 
dotazovaných uvedlo, že svoz potřebuje.

Vzhledem k finanční náročnosti provo
zu stacionáře nás zajímalo, zda by bylo 
klienti a jejich rodiny ochotny za službu 
platit a kolik. Rodiny a klienti jsou z vět
šiny ochotní na službu přispívat finanč-
ně, nejčastěji do 500 Kč měsíčně.

V anketě jsme se také chtěli dozvědět, kdo by službu nejčastěji využíval. Z odpo
vědí vyplývá, že by to byla z 65 % žena a klienti by byli nejčastěji ve věku 65+.

Jak je vidět, denní stacionář vnímají 
obyvatelé Frýdlantska jako potřebný 
a není jich málo. Nyní můžeme začít 
připravovat postupné kroky k tomu, aby 
mohla být služba zahájena během 
3 let.

Anketa vznikla v rámci procesu ko
munitního plánování sociálních služeb 
na Frýdlantsku. Děkujeme za spolupráci 
místním sociálním službám, především 
pak DOMOVU U SPASITELE, pečova
telským službám a pracovnicím KOP 
Frýdlant Úřadu práce.

10/2020
Mgr. Lenka Porubská, koordinátor 

plánování sociálních služeb, 
Mikroregion Frýdlantsko

zdarma
18,6 %

do 500 Kč měsíčně
45,1 %

do 1000 Kč 
měsíčně
22,1 %

nad 
1000 Kč 
měsíčně
14,2 %

Zajištění služby v době, kdy je rodina 
v zaměstnání

54 %

Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím – 
setkávání se

47 %

Pomoc se 
sebe
obsluhou 
(oblékání, 
pomoc 
s přípravou 
jídla, 
s hygienou)

37 %

Vyplnění volného času

52 %

Zajištění stravování v době poskytování 
služby

50 %

Vzdělávání a aktivizační činnost 
(dle zájmu klienta

29 %

4,04 % – klient se dopraví 
sám

66,67 % – využijeme 
svozové služby

29,29 % – dopravu 
zajistí rodina
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Sociální služby

Kriminalitu zastavit nedokážeme. 
Pomáhat jejím obětem však umíme již 
29 let

Bílý kruh bezpečí (BKB) poskytuje odbornou 
a bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR 
bez rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného činu. 
Pomoc obětem trestných činů v Libereckém 
kraji zajišťuje pobočka BKB v Liberci. Bezplatně 
poskytuje odborné psychosociální poradenství 
a právní informace. Tato diskrétní a nestranná 
služba je určena obětem trestných činů včet
ně pozůstalých po obětech. Pro oběti závažných 
násilných trestných činů a traumatizované oběti 
má BKB k dispozici případové manažery, kteří 
se těmto lidem věnují individuálně, mohou za ni
mi vyjet například do nemocnice, doprovodit je 
na policii nebo k soudu, a také zkušené psycho
terapeutky.

Bílý kruh bezpečí 
Palachova 504/7; 460 01 Liberec
•	tel.: +420 485 150 707
•	mobil: +420 605 952 852
•	email: bkb.liberec@bkb.cz
•	nonstop linka: 116 006

Klíčová sociální pracovnice 
(případová manažerka)
Bc. Blanka Ráčková
pondělí 8.00–16.30 hodin
úterý  8.00–14.30 hodin
středa 8.00–14.30 hodin
čtvrtek 8.00–16.30 hodin
pátek 8.00–12.00 hodin

Bezplatná poradna je otevřena:
pondělí
•	17–19 hodin (bez objednání, vždy přítomni 

právník a psycholog)
•	19–20 hodin (pouze pro objednané)
čtvrtek
•	17–20 hodin (pouze pro objednané)

Zodpovědné osoby:
Jednatelka – Mgr. Eva Jandová

Více informací naleznete na www.bkb.cz

Bílý kruh
V Novém Městě pod Smrkem 
pomáhá 15 Dobrých andělů

Rádi bychom vám touto cestou velmi 
poděkovali za projevenou důvěru a po
moc, kterou jste v tomto roce poskytli 
rodinám s dětmi, jež se vlivem vážné 
nemoci dostaly do těžké situace. Velmi 
si toho vážíme!

Přejeme vám pevné zdraví a příjemné 
prožití nadcházejících svátků.

Šárka Procházková
ředitelka nadace Dobrý anděl

Chceteli i vy pomoci rodinám, do je
jichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí 
se stát Dobrým andělem. Zaregistrujte 
se na www.dobryandel.cz a zvolte libo
volnou výši příspěvku. Váš finanční dar 
umožní těmto rodinám snadněji zvládat 
těžkou situaci. Navíc jako Dobrý anděl 
vidíte konkrétní příběhy rodin, kterým 
pomáháte a kterým jsou vaše příspěvky 
odesílány do posledního haléře. Děku
jeme!

Dobrý anděl

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Liberec, Jablonec n. Nisou 102,3 FM     
Frýdlant 97,4 FM | Harrachov 107,9 FM 
Semily 103,4 FM | Česká Lípa 94,3 FM 

Jablonné v Podještědí 105,4 FM  
Turnov 91,5 FM 

liberec.rozhlas.czR - LBC
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RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Liberec, Jablonec n. Nisou 102,3 FM     
Frýdlant 97,4 FM | Harrachov 107,9 FM 
Semily 103,4 FM | Česká Lípa 94,3 FM 

Jablonné v Podještědí 105,4 FM  
Turnov 91,5 FM 

liberec.rozhlas.czR - LBC

LIBEREC-RÁDIOVAŠEHOKRAJE-FREKVENCE.indd   1 12.8.2020   10:01:00

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Liberec, Jablonec n. Nisou 102,3 FM     
Frýdlant 97,4 FM | Harrachov 107,9 FM 
Semily 103,4 FM | Česká Lípa 94,3 FM 

Jablonné v Podještědí 105,4 FM  
Turnov 91,5 FM 

liberec.rozhlas.czR - LBC

LIBEREC-RÁDIOVAŠEHOKRAJE-FREKVENCE.indd   1 12.8.2020   10:01:00



8 Novoměstské noviny leden–únor 2021

a nepostarat se o mazlíčka, nevyvenčit 
ho, nedat mu napít. Samozřejmě dítěti 
zprvu pomáhají rodiče, ale postupně 
je schopno se postarat o zvířátko sa
mo. Naučit dítě zodpovědnému chování 
a uvažování je pro jeho správný vývoj 
opravdu důležité.

Mezi další pozitiva jistě patří také to, 
že si dítě osvojí zásady ohleduplného 
chování a trpělivosti. Rodiče dítěti vy
světlují, že tahat zvířátko za ocas je špat
né, že mu tím ubližuje. O tom, že naučit 
mazlíčka poslušnosti je běh na dlouhou 
trať, ani nemluvíme. Dítě však díky tomu 
nenásilnou formou zjistí, že trpělivost 
přináší růže. A uvidíte jeho radost, až 
pejsek poprvé poslechne jeho příkaz, 
nebo si kočička sama zajde na záchod, 
který jí dítě připravilo. Domácí mazlíček 
je mimo jiné silným motivátorem a půso
bí preventivně proti stresu. Dítě se mu 
může bez obav se vším svěřit, může si 
před ním zanadávat, zaplakat, a nikdo jej 
neodsoudí.

Kdy zvířátko pořídit?
Na to neexistuje jednoznačná odpo

věď. Doporučujeme však pořídit ho 
v době, kdy budete i vy sami ochotni při
jmout za něj zodpovědnost. Hned od za
čátku na domácího mazlíčka musíte po
hlížet jako na nového a plnohodnotného 
člena rodiny. Pokud si nejste čímkoliv 
jistí, nebojte se pořízení mazlíčka odlo
žit. Nejprve si také zjistěte, co vše péče 
o dané zvířátko obnáší, jak se pohybují 
finanční náklady, kolik času mu budete 
muset věnovat. Pokud často cestujete, 
zjistěte si, jaké máte možnosti hlídání, 
nebo zda bude možné brát mazlíčka 
na dovolené s vámi. A pokud si nejste 
jisti připraveností dítěte, zkuste si o tom 
promluvit např. s učitelkou, s výchovnou 
poradkyní nebo dětskou psycholožkou. 
Vše je však většinou otázkou intuice.

PhDr. Michaela Miechová 
Psycholožka a majitelka 

poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Pořídit si dalšího člena rodiny odrazuje spíše rodiče, protože si plně uvědomují 
všechny nároky, které takové zvířátko má. A tak se vymlouvají, odkládají a slibují, že 
možná za rok, až trochu vyrosteš. Pojďme se podívat, jak může domácí mazlíček 
ovlivnit psychiku vašeho dítěte. Možná vám to usnadní rozhodování.

Mojra

Kamarád na celý život
Dítě v různých etapách svého vývoje 

přistupuje k mazlíčkovi jinak. Miminka 
a batolata vnímají chlupaté mazlíčky 
spíše jako hračku. Jako něco, k čemu 
se můžou přitulit, ožužlat to a capkat 
za tím po bytě. U dětí v předškolním 
věku se vztah ke zvířátku mění. Dítě si 
buduje svůj okruh kamarádů a mazlí
ček se stává plnohodnotným členem 
jeho party. Je to kamarád do nepo
hody, jeden druhého potřebují, stávají 
se z nich nejlepší kamarádi. Mladší 
školáci zvládnou převzít zodpovědnost 
a o zvířátko se plnohodnotně postarat. 
A děti v pubertě? Ty vnímají mazlíčka 
jako nejlepšího kamaráda a zpovědníka. 
Je to tvor, který je vždy vyslechne a ni
kdy neodsoudí.

Mami, tati, kupte mi zvířátko! Aneb proč (ne)pořídit 
dítěti domácího mazlíčka

Mnoho vědeckých studií dokazuje, že 
zvířata mají na psychiku dítěte většinou 
pozitivní vliv. Ne nadarmo se používají při 
terapii u dětí s poruchou smyslů, s au
tismem apod. Musíte si však uvědomit, 
že zvíře není jen tak nějaká věc, kterou 
odložíte, když vás přestane bavit. Je to 
především zodpovědnost.

Proč pořídit dítěti domácího 
mazlíčka?

Pokud dítě odmalička vyrůstá v do
mácnosti, kde je nějaké zvířátko, vytvoří 
si k němu silné citové pouto, které pře
trvává až do dospělosti. Tudíž mazlíček 
napomáhá v utváření a budování ci-
tové složky dítěte. Kromě toho jej učí 
zodpovědnosti. Dítě má určité povinnos
ti, zjistí, že nemůže jen tak odejít z domu 
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Poslední dobou o nich slýcháme do
cela často. Hlavně v souvislosti s tím, 
jak přebírají nové cisterny, automobily, 
osobní vybavení – výstroj – výzbroj. 
Skoro to až vypadá, že doposud běhali 
k zásahům po svých a nazí. Ale teď 
vážně.

Dobrovolní hasiči jsou stejní lidé jako 
každý z nás, nebo alespoň ti, kteří jsou 
ochotni dělat něco dobrovolně, nezišt
ně, pro druhé. Jsou to řidiči, zámečníci, 
zedníci, zdravotní sestry, manželky atd… 
Odpracují si pracovní dobu a ve svém 
volném čase mají takovýto koníček. 
Nejsou to jen samostatné mimořádné 
události, ale také mnoho hodin cvičení, 
školení a získávání odborných znalostí, 
které při zásazích využívají. Dále je mů
žete vidět na řadě kulturních, sportov
ních i společenských akcí, kdy zajišťují 
požární a zdravotnický dohled. A to ne
mluvím o akcích, jako jsou pálení čaro
dějnic, Dětské dny, soutěže, které pořá
dají a tak přispívají společenskému dění 
a zároveň k osvětě a prevenci z hlediska 

HASIČI

Kdo je dobrovolný novoměstský hasič?
požární ochrany. V neposlední řadě 
většina sborů dobrovolných hasičů vede 
kroužky mladých a malých hasičů, kdy 
si vychovává své nástupce a alespoň 
trochu předává své nadšení dětem.

Ale teď konkrétně. Představte si, že 
jste zedník, který se po desetihodinové 
pracovní směně vrátil domů. Umyl se, 
dal si dobrou večeři a sedl si s novinami 
na gauč. Do toho vám začne jako dobro
volnému hasiči houkat siréna. Nezbývá, 
než vyskočit a co nejrychleji se dostavit 
do hasičské zbrojnice, kde už na vás 
netrpělivě čeká zbytek družstva. A to 
musíte stihnout do 10 minut od ohlášení 
události. Nejpozději v desáté minutě 
vyjíždí minimálně čtyřčlenné družstvo 
k mimořádné události, kam je vyslalo 
krajské operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Liberec. A můžou 
vyjet k lecčemu, ať je to požár, likvidace 
obtížného hmyzu, čerpání zatopeného 
sklepa, likvidace nebezpečných látek, 
spadlé stromy, pomoc člověku se zásta
vou srdce a jiné. Někdy se vrátí za půl 

V listopadu a prosinci, když jsme se 
začínali těšit po uvolnění vládních opat
ření k pandemii na další naše plánované 
akce. Výbor našeho sboru pracoval 
po celou dobu za přísných opatření, aby 
připravil vše na splnění veškerých úkolů 
z výroční valné hromady (dále VVH) 
z ledna, když ještě jsme nevěděli o vi
rusu a měli jsme ještě pořádat v únoru 
ples. Ale i tak byli naši členové připra
veni na jakékoliv zásahy. Během obou 
měsíců několikrát velký vítr způsobil 
značné škody na majetku. Hlavně pada
ly větve a stromy, a tak naši hoši jezdili 
zasahovat. Asi sedmkrát na stromy, jed
nou na střechy v Novém Městě a jednou 
v Ludvíkově. Občas vyjížděli k planému 
poplachu, ale odstraňování drobných 
následků po obci bylo také dost. Za cel
kovou pohotovost a odstranění starosta 
města všem poděkoval. Tato činnost 
byla také dokumentována v Televizních 
novinách.

Konečně také došlo na vystěhování 
převlékárny a příprava na položení nové 
dlažby místo starého lina. V listopadu byl 
sbor požádán o skácení 2 smrků v No
vém Městě, jedna jíva bude skácena bě
hem několika dnů. Také bylo provedeno 

hodiny, že šlo „jen“ o připálené jídlo, ale 
někdy může jít o vícehodinový zásah. 
Druhý den musí opět do práce. A to vše 
zadarmo nebo za symbolickou částku 
jednou za rok. Nedělají to pro peníze, 
dělají to pro dobrý pocit, že můžou po
moci člověku v nouzi, pro uznání, čest, 
prestiž, nebo jen tak, že je to prostě ba
ví. Není to koníček jako každý jiný, je to 
spíš poslání, kdy s hasičem musí mnoh
dy prožívat jeho koníček celá rodina. 
Dobrovolní hasiči jsou komunita, která 
drží při sobě a pomáhá si navzájem. Je 
to velká rodina.

Kde jiní selhali…
Ty nesmíš polevit.
Protože pro někoho znamenáš
poslední naději
A proto mi dovolte, abych poděkoval 

hasičům z Nového Města pod Smrkem 
a Ludvíkova za jejich celoroční činnost 
v roce 2020 a popřál jim v novém roce 
hodně rodinné pohody, lásky, štěstí a co 
nejméně výjezdů.

Ladislav Rabina

fotografování a příprava dokumentace 
na přívod vody z Ludvíkovského a Ztra
ceného potoka do nádrže, kde se musí 
udělat nové stavidlo a přechod. Pracuje 
se na projektu pergoly za klubovnou; 
projekt je hotov a čeká se na schvále
ní. Na městském úřadě také schválili 
novou elektronickou sirénu místo staré 
na budově CiSu. Měla by plnit přísnější 
normy a také určování výjezdu hasičů 
z Ludvíkova, kteří museli někdy vyjíždět 
zbytečně. Za pomoci p. Horkého byly 
převezeny staré plechové autobusové 
zastávky z Ludvíkova a Hajniště na náš 
pozemek, kde budou po opravách ještě 
sloužit na uskladnění dříví na topení.

Na sv. Mikuláše, po naléhavých pros
bách za přísných pravidel podle vlád
ních nařízení a v době, kdy virus byl 
ve 3. stupni, jsme místo tradičního roz
svícení stromku a společného posezení 
s rozdáním dárků pro děti provedli mi
kulášskou nadílku návštěvou v rodinách 
nejen v Ludvíkově, ale i Novém Městě, 
a všude vládla velká spokojenost s jed
nou akcí pro děti za půl roku.

Po zvážení výborem opět za přísných 
podmínek uskutečníme venkovní akci, 
a to tradiční výstup na Smrk na Štěpá

na hlavně pro dospělé, a pokud to pů
jde, také tradiční Silvestrovský nohejbal 
u nádrže jen v malém obsazení (vše kvůli 
tradici).

Po zvážení situace výbor hasičů pro
jednal zrušení tradičního hasičského 
plesu, který v poválečném období nikdy 
nebyl zrušen. I kdyby se situace v nej
bližším období zlepšila, celá příprava 
na tuto akci by nebyla zvládnutelná (zru
šení hudby z Moravy, také asi přijdeme 
o rezervační poplatek 1500 Kč, zrušit 
termín sálu, oslovení tradičních sponzo
rů, koupení tomboly a občerstvení atd., 
také nácvik tradičního vystoupení sku
piny MRSOCHMEL to vše znamená 
dlouhou přípravu).

16. ledna nás čeká VVH, na kterou se 
musíme připravit zase za přísných pod
mínek, včetně pozvánek, ale doufáme, 
že se vše podaří.

Za výbor SDH Ludvíkov bych chtěl 
poděkovat všem členům za celoroční 
práci, všem občanům a hlavně sponzo
rům za přízeň a popřát do nového roku 
jen to nejlepší, především hodně zdraví 
a spokojenosti.

Jednatel SDH Ludvíkov Malý st.

Události u ludvíkovských hasičů
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bily. Vozidla jsou denně v náročném 
provozu, a tak na ně musí být absolutní 
spoleh,“ doplnil Vladimír Richter, krajský 
radní pro resort zdravotnictví.

Stará auta, která záchranka nahra
zuje, ze silnic nezmizí. Po důkladném 

technickém servisu budou nadále slou
žit jako záložní. Po jednom novém mer
cedesu dostanou k dispozici záchranáři 
na základnách ve Frýdlantě, v Turnově, 
v Jablonci nad Nisou a v Jablonném 
v Podještědí. Dvě nové sanity budou vy
jíždět za pacienty z liberecké základny.

Náklady na pořízení nových aut byly 
zhruba 25 milionů korun. Do konce roku 
plánuje záchranka pořídit ještě dva nové 
vozy Škoda Kodiaq, v nichž za pacienty 
vyjíždí lékař a které nemají lůžkovou 
úpravu. Ty bude platit z vlastních zdrojů 
a jejich cena bude zhruba 8 milionů 
korun. „Vzhledem k tomu, že kvalitní 
a bezpečná auta jsou pro naši práci 
nezbytná, budeme se samozřejmě 
snažit zabezpečit finanční prostředky 
na další pravidelnou obnovu vozového 
parku. A jsme Libereckému kraji vděč-
ní, že nás podporuje a vychází nám 
podle svých možností vstříc,“ dodal 
Kramář.

Šest nových vozů Mercedes od listopadu vyjíždí za pacienty Zdravotnické zá
chranné služby Libereckého kraje. Předání nových sanit bylo tentokrát kvůli covidu 
bez účasti veřejnosti a možnosti prohlídky, hejtman Martin Půta řediteli ZZS LK Luď
ku Kramářovi ovšem alespoň symbolicky předal klíče od nových sanit po zasedání 
krizového štábu kraje. O poskytnutí peněz na jejich pořízení rozhodla rada kraje 
na začátku října.

ZZS

Všechna auta jsou vybavena tak, aby 
jejich zařízení plně odpovídalo poža
davkům pacientů a záchranářů. „Je pro 
nás samozřejmě důležitý komfort pro 
pacienta. K tomu, abychom ho zajistili, 
potřebujeme mít všechno po ruce. 
Ve chvíli, kdy bojujeme o život člověka 
před sebou, si nemůžeme dovolit vstát 
od pacienta a jít něco někam hledat,“ 
vysvětlil Kramář. Dodal, že v tomto bodě 
je klíčová spolupráce se společností 
Fosan, která modelové tovární vozy pře
vezme od výrobce a dále je pro potřeby 
záchranářů upravuje. Do pořizovací ce
ny každého z aut se tak promítne zejmé
na přestavba vozu na sanitu. Znamená 
to nejen polepy, ale zejména instalaci 
komunikační techniky a zdravotnického 
vybavení. Ve třech z právě přebraných 
sanit jsou elektrická nosítka, ve třech 
mechanická. Všechna auta jsou vybave
na LED světlomety pro lepší viditelnost 
a majáky s červenomodrým světelným 

Vozový park záchranky se rozrostl o šest nových sanit

výstražným zařízením, samozřejmostí je 
vzduchové odpružení. „I nyní jsme se 
při vybavování vozů řídili zkušenostmi 
a požadavky našich zaměstnanců. 
Auta tak mají například opět lepší sa-
mozavírací systémy šuplíků a skříněk,“ 
řekl Kramář.

„Během posledních dvou let se nám 
podařilo pro záchranku zajistit celkem 
22 nových sanit a stabilizovat tak vozo-
vou základnu. Některé původní vozy již 
opravdu nebyly v dobrém technickém 
stavu a nesplňovaly požadavky moder-
ní medicíny. Pokud to bude možné, bu-
deme samozřejmě záchranáře i v tom-
to ohledu stále podporovat. Určitě si 
všichni zejména v současné vypjaté 
době uvědomujeme, jak moc je pro 
nás dostupná a moderní zdravotnická 
péče důležitá,“ řekl hejtman Liberec
kého kraje Martin Půta. „Je důležité, 
aby měli pracovníci záchranné služby 
k dispozici moderní a kvalitní automo-
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Od tohoto čísla novin bych Vás postupně chtěl seznámit s několika významnými 
obyvateli Nového Města. Vynechal bych rodiny Klingerů a Mazelů, protože o nich to
ho bylo už napsáno dost. Vybral jsem méně známé, ale nikoliv s menšími zásluhami. 
První z nich je

vrchní učitel Josef Knesche
Josef Knesche se narodil 13. května 

1847 v Chrastavě do rodiny k dalším 
11 sourozencům. Za těchto podmínek 
byla dostupnost ke kvalitnímu vzdělání 
velmi těžká. Nejprve začal chodit na zá
kladní školu v Chrastavě, následovala 
reálka v Liberci a poté pedagogická 
škola v Litoměřicích. Na základě velmi 
dobře složené zkoušky mu bylo ihned 
předáno osvědčení o učitelské způso
bilosti.

Do Nového Města pod Smrkem při
šel s holýma rukama jako osmnáctiletý 
mladík plný ideálů. V úzké školní třídě 
se mu jednu chvíli tísnilo i 220 dětí. I tak 
dokázal svěřené úkoly plnit.

Roku 1870 se oženil s místní dívkou 
Marií Pohlovou. Jelikož potřeboval řešit 
svoji tíživou finanční situaci, když se 
objevila nabídka místa vrchního učitele 
na Bulovce, ucházel se o něj. A uspěl. 
I tady si všechny získal svým milým pří
stupem. Odchod po 18 měsících půso
bení tak pro něj byl opět těžký. Vrátil se 
zpátky do místa svých začátků.

Od 1. září 1883 začal opět učit v No
vém Městě. Už jako vrchní učitel. Veške
rou svoji aktivitu směroval nejen do ško
ly, ale všude tam, kde byla zapotřebí. 
Nedělal rozdíly mezi chudými a bohatý

mi. Svým žákům i učitelům byl vždy pří
kladem. Byl aktivním členem tělocvičné
ho, vojenského veteránského a dalších 
spolků. Ve většině těchto spolků byl 
čestným členem.

Měla mu bý t dopřána další velká 
pocta, ale na ni bohužel už nedošlo. 
Na jaře roku 1904 se u Josefa Knesche 
viditelně projevily příznaky těžké nemo
ci, se kterou delší dobu bojoval. A tak 
k 30. dubnu 1905 požádal o odchod 
do důchodu. Zaslouženého odpočinku 
si bohužel příliš neužil. Zemřel 23. října 
1905. Byl pochován do rodinné hrobky. 
Hrobka je na hřbitově do dnešních dnů, 
stojí u jižní obvodové zdi hřbitova nalevo 
od vrat ke Klingerově mauzoleu a za
sloužila by rekonstrukci. Smuteční řeč 
nad hrobem pronesl učitel Albert Hitsch.

Petr Krause

HISTORIE

Vrchní učitel Josef Knesche

V novém roce 2021
přejeme všem

štěstí, zdraví a spokojenost.
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Čtení knih a časopisů patří k oblíbeným způsobům využití volného času. Tato čin
nost spojuje funkci zábavnou a vzdělávací. Nahlédnemeli do historie novoměstské 
knihovny, zjistíme, že toto zařízení muselo po druhé světové válce začít prakticky 
od nuly, tedy s minimálním počtem knih a čtenářů. Je vhodné připomenout, že 
v důsledku poválečného odsunu obyvatel německé národnosti se Nové Město pod 
Smrkem výrazně „počeštilo“. Počátkem roku 1946 byl ve Frýdlantě pořádán šesti
hodinový povinný kurs, určený knihovníkům, který se zaměřoval na vedení veřejných 
lidových knihoven.

1. ledna 1947 vlastnila novoměstská 
knihovna pouze 280 knih. K 31. pro
sinci téhož roku toto číslo vzrostlo už 
na 600 svazků. Podobně rychlým tem
pem se během toho samého roku zvýšil 
i počet čtenářů, a to z 80 na 147. K dis
pozici byla zábavná, naučná a dětská li
teratura, přičemž si občané za rok 1947 
nejčastěji půjčovali zábavnou literaturu. 
Těchto knih nabízela knihovna nejvíce, 
konkrétně 390. Naučných a dětských 
svazků poskytovala shodně po 105. 
Dohromady v knihovně do 31. prosin
ce 1947 proběhlo 2975 výpůjček. Nut
no zdůraznit, že v porovnání se statis
tikou z 1. ledna 1947 jde o přírůstek 
2690 půjčených titulů.

Z výpůjčního řádu z roku 1947 může
me vysledovat, že knihy byly půjčovány 
ve středu a v sobotu, a to ve večerních 
hodinách. Pro dospělého čtenáře činilo 
zápisné na rok 10,– Kčs a mládež platila 
5,– Kčs. Dále zaplatil dospělý za kaž
dou půjčenou knihu po 1,– Kčs a mlá
dež 0,50 Kčs. Jeden čtenář si mohl 
najednou vypůjčit nanejvýš tři svazky, 
a to na čtrnáct dnů.

14. února 1948, tedy několik dní před 
únorovým převratem, navštívila novo
městskou knihovnu okresní knihovní in
spektorka. Knihovna tehdy sklidila samá 
přívětivá slova. Pochvala se týkala dob
rého plnění poslání knihovny, vhodného 
umístění tohoto zařízení, množství knih, 
počtu čtenářů, ale i místní knihovnice 
paní Hučíkové. Podle inspekce patřila 
knihovna v Novém Městě pod Smrkem 
k nejlépe spravovaným v okrese. V břez
nu téhož roku obdržela od ministerstva 
informací darem soubor knih.

Slibný vývoj knihovny pokračoval 
i v příštích letech a knižní fond se po
stupně rozrůstal. Zvyšoval se i počet 
čtenářů. Rozrůznila se také skladba 
knihovního fondu dle témat a věkových 
kategorií. Vzhledem k politickému vývoji 
v zemi není překvapením, že samostat

nou skupinu tvořila díla o marxismuleni
nismu. Novoměstská knihovna se stala 
tzv. střediskovou knihovnou. Jednalo se 
o zařízení Městského národního výboru 
v Novém Městě pod Smrkem a byla za
pojená do sítě lidových knihoven, které 

metodicky řídila Knihovna Václava Ko
peckého v Liberci. Činnost usměrňovaly 
dlouhodobé úkoly státní kulturní politiky, 
o kterých byla knihovna v Novém Městě 
pod Smrkem v rámci jednotné soustavy 
knihoven pravidelně informována. Stře
disková knihovna plnila čtyři základní 
funkce, a to politicko výchovnou, vzdě
lávací, informační a metodickou v rámci 
lidových knihoven.

V roce 1982 se dočasně přestěho
vala do náhradních prostor, kde měla 
k dispozici omezené místo. Ovšem roku 
1984 byly dokončeny rekonstrukční 
práce na objektu bývalého muzea na se
verovýchodním rohu náměstí, který byl 
připraven k novému účelu. Pro tuto bu
dovu byla totiž naplánována rekonstruk
ce o zamýšlených nákladech ve výši 
300 000,– Kčs a měla se změnit právě 
na knihovnu. Úpravy se měly týkat fa
sády či zavedení ústředního vytápění. 

Stavba byla předána do užívání ke čty
řicátému výročí osvobození Českoslo
venska Sovětskou armádou. Hodnota 
dosaženého díla činila 400 000, – Kčs.

K orientaci v knihovním fondu sloužily 
do roku 1986 katalogy generální, vý
měnného fondu a systematický. Gene
rální katalog obsahoval celý knižní fond 
kromě výměnného fondu. Systematický 
zahrnoval naučnou literaturu pro dospě
lé. V následujícím roce byly využívány 
dva katalogy, tedy dosud chybějící jmen
ný a nadále systematický. V téže době 
měl být vypracován i katalog pro dětské 
čtenáře.

Za rok 1981 bylo čtenářům půjčeno 
20 074 knih a 2131 časopisů, dohro
mady tedy 22 205 knihovních jednotek. 
Ve stejném roce přibylo do knihovny 
865 nových knih. K 31. prosinci toho 
roku měla knihovna už 11 839 svazků, 
z nichž 1339 činil výměnný fond, určený 
tzv. spádovým obcím. V blízkém okolí se 
totiž nacházely lidové knihovny, spadají
cí pod střediskovou knihovnu v Novém 
Městě pod Smrkem. Řadila se sem za
řízení v Ludvíkově pod Smrkem, v Jindři
chovicích pod Smrkem, v Dolní a Horní 
Řasnici nebo v Krásném Lese. Návštěv
nost novoměstské knihovny za rok 1981 
byla 5215 osob. Počet registrovaných 
čtenářů činil 549. V následujících letech 
se toto číslo zvýšilo a do roku 1989 se 
pohybovalo na úrovni kolem 700 lidí. 
Počet čtenářů se tedy ustálil. Projevilo 
se to zejména u dospělých návštěvníků, 
kteří se stali trvalými zákazníky. Do prv

KNIHOVNA

Osudy novoměstské knihovny od konce druhé světové 
války do současnosti
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ní poloviny roku 1988 došlo naopak 
k poklesu dětských čtenářů, především 
žáků druhého stupně základní školy. To 
bylo odůvodňováno otevřením školní 
knihovny, umístěné právě na druhém 
stupni. Mnohé děti uvítaly tuto mož
nost a odešly z řad čtenářů střediskové 
knihovny. K roku 1988 knihovna vlastni
la 15 933 knihovních jednotek a zazna
menala celkem 25 430 výpůjček.

Mezi základní povinnosti knihovny 
patřila péče o růst všeobecné kulturní 
úrovně návštěvníků. Důležitou součástí 
kulturně výchovné činnosti bylo pů
sobení na mladou generaci. V tomto 
případě knihovna vycházela z přijatých 
dokumentů pro oblast mimoškolské 
výchovy a vzdělávání. Za největší part
nery při působení na veřejnost, zejmé
na na mládež, byla pokládána školská 
zařízení. Pro děti se pořádaly besedy, 
přednášky, soutěže či kvízy. Konaly se 
také výstavy k různým politickým ne
bo společenským událostem, obvykle 
prostřednictvím nástěnek či výstavek. 

Hlavní náplní knihovny však zůstávala 
výpůjční činnost. Za důležité se pova
žovalo využívat individuálního přístupu 
ke čtenáři. Podívámeli se na úspěchy, 
je jistě možné zmínit, že 13. května 1987 
získala knihovna v Novém Městě pod 
Smrkem uznání krajského národního 
výboru za svou činnost v roce 1986. 
K roku 1988 se potom datuje čestné 
uznání, získané za vysokou úroveň ide
ově výchovného a vzdělávacího půso
bení v letech 1987–1988. Na základě 
rozhodnutí rady Městského národního 
výboru v Novém Městě pod Smrkem 
byl od 1. ledna 1990 vybírán poplatek 
za vypůjčené knihy.

Koncem devadesátých let byla obno
vena činnost dříve zrušeného muzea. 
Spolu s knihovnou se tak v současnosti 
nachází v prvním patře stejné budo
vy. Roku 2000 byla v předsálí muzea 
a knihovny otevřena malá galerie. Jaké 
budou další osudy těchto zařízení, pro
zradí až příští léta.

Mgr. Tomáš Hnilička

Prameny a literatura 
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KNIHOVNA

Městská knihovna nabízí svým čtenářům bohatý výběr literatury jak z oblasti 
populárně naučné, tak i z beletrie. Přijďte se sami přesvědčit a staňte se čtenáři 
městské knihovny.

Knihovna dále nabízí veřejně přístupný internet, černobílé a barevné kopírování pro 
občany během výpůjční doby a možnost skenovat.

Čtenáři mohou využívat ONLINE katalog na adrese www.katalog.nmps.cz. 
V ONLINE katalogu můžete zjistit, zda je vámi hledaná kniha ve fondu knihovny, 
zda je přístupná nebo právě vypůjčená. Pokud je kniha půjčená, můžete si přes své 
čtenářské konto tuto knihu rezervovat. Přes čtenářské konto lze výpůjčky také pro
dlužovat. Bližší informace o této službě je možno získat v knihovně.

Pozvánka do knihovny
tel.: 482 360 344
email: knihovna@nmps.cz
web: www.nmps.knihovna.cz

Městská knihovna půjčuje:
pro děti:
pondělí 13:00–17:00 hod.
středa 13:00–15:00 hod.

pro dospělé:
pondělí 9:00–11:00 hod.
úterý 9:00–11:30 hod. 
 13:30–17:00 hod.
čtvrtek 9:00–11:30 hod.
 13:30–17:00 hod.
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Rok 2021 nám začal ve stejném du
chu, jako ten minulý skončil. Opatření 
nutná ke zvládnutí nemoci nás stále 
omezují v naší činnosti, takže zájemcům 
o využívání našich služeb, ať již bazé
nu, sauny, sportovní haly, sokolovny 
či posilovny, nezbývá než si počkat, 
až se situace lepší natolik, že budeme 
moci otevřít. Pevně věřím, že to bude co 
nejdříve a opět se setkáme v některém 
z našich zařízení. Protože netušíme, 
kdy to bude, není v tomto výtisku novin 
zveřejněna obvyklá příloha s provozní 
dobou bazénu. Informace o spuštění 
našich služeb najdete na našich strán
kách, na facebookovém profilu SRC 
a také ve vyhledavači Google.

Jediným pracovištěm SRC, které je 
momentálně v provozu, je informač
ní centrum, které v souladu s vládní
mi opatřeními poskytuje službu výde
je zásilek od společnosti Zásilkovna. 

Jsem rád, že se tuto službu daří rozvíjet, 
a veliké poděkování patří děvčatům zde 
pracujícím za zvládnutí náporu z konce 
roku 2020.

Držitele permanentních vstupenek 
do našich zařízení (hlavně do bazénu, 
sauny a posilovny) zcela jistě zajímá, jak 
bude vypadat jejich využití po spuštění 
provozu. Tak tedy: všechny permanent
ky a dárkové vstupenky s omezenou do
bou platnosti jsou prodlouženy do konce 
roku 2021 a tomu, kdo ji má ke dni uza
vření posilovny (9. 12.), bude platnost 
vstupu automaticky prodloužena o jeden 
měsíc od dne otevření posilovny.

Protože ani v této době nechceme 
ponechat nic na poslední chvíli, při
pravujeme již program pro letní sezonu 
roku 2021. Pokud nám to situace dovolí, 
můžete se opět těšit na letní kino, count
ry večer a další akce včetně Pohádkové
ho lesa pro děti.

V minulém člán
ku jsem psal, že se 
nám nepodařilo re
alizovat některé projekty, jako například 
výstavbu dětského hřiště v kempu a po
dobně. Díky silné letní sezoně v kempu, 
díky úpravě cen a nárůstu počtu ubyto
vaných (hlavně v obytných vozech), to 
vypadá, že se podaří alespoň některé 
plány uskutečnit během roku 2021.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kdo nám i přes nepříznivou dobu za
chovávají přízeň a věřím, že nás již brzy 
budou moci opět navštívit. Také chci 
poděkovat zaměstnancům SRC za prá
ci, kterou po celý uplynulý rok odváděli, 
a rovněž představitelům města za pod
poru, kterou nám poskytují.

Přeji všem čtenářům dobrou náladu 
a brzký návrat k normálnímu životu.

PJ

Info ze SRC

Ceník – platný od 1. ledna 2019
Plavecký bazén Sauna Ubytování

1 hod. 2 hod. vstupné – 2 hod. Turistická ubytovna
nad 15 let 60 Kč 100 Kč nad 15 let 100 Kč 1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.
děti do 15 let 40 Kč 70 Kč děti do 15 let 70 Kč osoba od 3 do 12 let 180 Kč 210 Kč
senioři – čtvrtek 14:00–15:00, 1 hod. 50 Kč sauna s přechodem 

do bazénu
130 Kč osoba starší 12 let 220 Kč 250 Kč

osoby ZTP/P 40 Kč 70 Kč Apartmány
sauna s masáží 200 Kč 1. 1.–30. 6., 1. 9.–31. 12. 1. 7.–31. 8.

záloha na klíč od skříňky 100 Kč masáž samostatně 130 Kč osoba 
od 3 do 12 let

1 noc 220 Kč 250 Kč
příplatek při překročení časového limitu 
30 Kč za každých započatých 30 minut

více nocí 220 Kč 250 Kč
Pronájem sauny osoba starší 12 let 1 noc 320 Kč 360 Kč

Pronájem bazénu – hodinová 
sazba

do 21.00 1 300 Kč více nocí 290 Kč 320 Kč
po 21.00 2 000 Kč Koupaliště

do 21.00 1 300 Kč 1. 4.–30. 6., 1. 9.–31. 10. 1. 7.–31. 8.
po 21.00 2 000 Kč Pronájem – sportoviště chata č. 1 400 Kč 500 Kč
pronájem školy 1 hod. 
osoba/hod.

20 Kč pronájem 1 hod. chata č. 2, 3 650 Kč 750 Kč
Hala u školy 250 Kč chata č. 4, 5, 6 550 Kč 650 Kč

Permanentka – vstup bazén Sokolovna 190 Kč obytný vůz, karavan 130 Kč 160 Kč
dospělí 12 vstupů po 1 hod. 
– přenosná, 
platnost 4 měsíce

600 Kč Tenisový kurt 100 Kč stan velký 100 Kč
Volejbalový kurt 150 Kč stan malý (2 osoby) 70 Kč

parkovné osobní automobil na den 50 Kč
děti do 15 let a ZTP, 
12 vstupů po 1 hod. – 
přenosná, platnost 4 měsíce

400 Kč zvýhodněná cena
turnaje – sportovní oddíly NMPS

Poplatky
Rekreační poplatek městu 
(všechny typy ubytování)

20 Kč
osoba/nocHala u školy 100 Kč

Zápůjčky Sokolovna 100 Kč Ubytovací poplatek při ubytování v areálu 
koupaliště

30 Kč
osoba/nocvysoušeč vlasů 20 Kč

sportovní potřeby 20 Kč Poznámka: klíče jsou uloženy 
v pokladně bazénu, IC a v kempu.

Sprchy, poplatek za psa či kočku 30 Kč
ručník 20 Kč Elektrická energie 100 Kč/den

Kontakty: mobil: 725 785 801, 776 098 911; email: nmps.sport.relax@centrum.cz; www.ubytovani-relax.com

kultura a sport
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se nachází nedaleko od bývalého sko
kanského můstku, před mostem přes 
potok. Naproti přes cestu jsou v lese 
nenápadné haldy zpracovaného materi
álu (část byla bohužel zničena stavbou 
vodní nádrže).

Haldy kopírují bývalou (hornickou) 
cestu do Ludvíkova, která přecházela 
potok nedaleko od mostu, níže po smě
ru toku. Druhou kamennou zídku lze najít 
proti toku potoka zhruba tam, kde začíná 
stavba nové hráze a bývalá lesní cesta 
se stáčí do kopce k asfaltové silničce 
vedoucí ke Kyselce. Stavbou hráze však 
zanikla podlouhlá halda, která zde indi
kovala těžbu potočních sedimentů. Mís
to bylo dobře patrné po odlesnění teré

nu a před zahájením zemních prací. Obě 
dodnes zachované kamenné zídky jsou 
ve zdejším hornickém regionu ojedinělé 
a jsou významnou památkou na hornic
kou činnost, zvláště pak na získávání 
cínu z potočních sedimentů, tzv. ryžová
ní – získávání cínu rozplavováním potoč
ních sedimentů na dřevěných splavech, 
které na ostatních potocích (Lomnici 
a Hraničním potoku) nejsou patrny. Dou
fejme, že zůstanou i nadále zachovány.

Do příštího roku přeje Okrašlovací 
spolek všem svým příznivcům a čte
nářům Novoměstských novin všechno 
nejlepší.

Za OS M. Remtová

Změna v Hajništi u kamenného pomní
ku obětem I. světové války.

V minulém př íspěvku jsem psala 
o desce se jmény padlých občanů Haj
niště, kterou bude potřeba připevnit 
na obelisk. Na desce je 24 jmen pů
vodních obyvatel. Zásluhou pracovníků 
městského úřadu je již deska připevně
na a bylo započato s terénními úpravami 
okolí.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

V souvislosti s umístěním pamětní 
desky v Hajništi mi dovolte ještě ma
lou poznámku. V Ludvíkově na severní 
straně u zdi kostela je další památník 
s 37 jmény obětí. V samotném Novém 
Městě I. světová válka připravila o život 
213 osob.

Při velké vichřici, která v Novém Městě 
a okolí řádila o víkendu 5.–6. prosince, 
spadly vyvrácené stromy na pramen 
Michael. Byly to jedny z posledních 
vzrostlých stromů v nejbližším okolí pra
menů a příští větry by již neměly přinášet 
takovou zkázu. Až budou polomy uklize
ny, zkusíme k pramenu na jaře přivést 
novou cestičku. V okolí jezírka Samuel 
už dva roky žádné velké stromy nejsou.

V údolí Ztraceného potoka lesníci no
vě budují vodní nádrž. Při odlesňování 
a zemních úpravách zde byly odkryty 
nenápadné pozůstatky několika hor
nických děl na zpracování cínové rudy, 
kterých si běžný turista mnohdy ani 
nepovšimne.

Geolog RNDr. V. Tima k těmto terén
ním útvarům podal velmi zajímavý ko
mentář.

Na pravém břehu potoka jsou dodnes 
zachovány zídky, které jsou postaveny 
z kamenů kladených na sebe na sucho. 
Na některých kamenech jsou patrné 
záseky, jež připomínají na dřevěnou 
konstrukci hráze. Zídky na levém břehu 
se již nezachovaly. Tzv. dolní centrum 

Novinky z Okrašlovacího spolku
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Rok se s rokem sešel a je tu opět ad
ventní čas. V naší mateřské škole vrcholí 
přípravy na tyto sváteční dny. Zdobí se 
okna, vyrábějí se přáníčka a dárečky, 
peče cukrovíčko.

První připomínka je návštěva Miku
láše, anděla a čerta. Mezi dětmi vládlo 
napětí, co se vůbec bude dít. Čerti přišli 
pěkně divocí, ale anděl a Mikuláš je brzy 
zkrotil, a když uslyšel krásné písničky 
a básničky, děti i obdaroval. A protože 

školství

Advent v mateřské škole
byl letos těžký rok, podělil Mikuláš balíč
ky všechny strávníky naší školní jídelny 
bez rozdílu věku, aby si i oni osladili 
život.

K vánočním svátkům také patří vůně 
cukroví, proto si ho děti ve třídách Hvěz
diček a Berušek vyválely a vykrájely 
a paní kuchařky jim ho upekly. Samo
zřejmostí je, že ho i ochutnávaly, až se 
jim dělaly boule za ušima.

Paní učitelky ze třídy Motýlů vyrobily 
přáníčka pro klienty v místním Domě 
s pečovatelskou službou; bohužel kvů
li nákaze covid19 je nemohli předat 
osobně, a tak alespoň na dálku dali 
vědět, že na ně v tomto čase myslíme.

Čas se nachýlil k vrcholu adventu, 
i když v mateřské škole je trochu v před
stihu, aby si děti nové dárečky užily. 
Ozdobil se stromeček, naučily jsme se 
vánoční koledy, a když už je všechno 
nachystáno, můžeme čekat návštěvu 
ze všech návštěv největší – Ježíška. 
Někdo se těší, někdo se bojí (pletou 
si ho s Mikulášem a bojí se čertů), ale 
když uvidí rozsvícený stromeček a pod 
ním dárky, všechny obavy zmizí a vidíme 
jenom rozzářená očka a nové hračky, 
které se musí okamžitě vyzkoušet. Ale 
nejprve musíme zavolat na Ježíška: Dě
kujemééééé!

Celý kolektiv naší mateřské školy 
Vám všem přeje po celý rok 2021 hod-
ně štěstí a zdraví; doufáme, že tento 
rok už bude jenom a jenom lepší!

Jitka Dudková


